
  ١آیا اکرم حبيب خانی زنده است؟ 
   تداعی ھاو گوشه ھائی از یک واقعيت قسمت اول

  اسماعيل وفا یغمایی

 

 

امير در خيابان با دو تن از    چند روز قبل روز بيست و ھفتم ماه می دو ھزار و سيزده پسر متن
آنھا پس از شناختن او . ھواداران مجاھدین که مشغول کار مالی اجتماعی ھستند بر خورد ميکند

این دومين بار است که این خبر را ظرف چھار ماه !درگذشت مادرش را به او تسليت ميگویند
 .امير قضيه را جدی نميگيرد و من با صحبتی تلفنی از مساله با خبر ميشوم  نویمميش

*** 
  ھرگز از مرگ نھراسيده ام... 

  .اگر چه دستانش از ابتذال، شکننده تر بود
  ھمه از مردن در سرزمينی است –باری  –ھراس من 

  که مزد گورکن
  از آزادی آدمی
  افزون تر باشد

  شاملو احمد.کاشفان فروتن شوکران 
**  

  پيش از متن و سه نکته
که برخی از شما ھنوز گوشه چشم محبتی به من دارید و با ایميلھا و   دوستان ھوادار سازمان مجاھدین:یک

پيامھاتان کوششی رفيقانه ميکنيد تا مرا به صراط مستقيم باز آرید،متاسفم که بناچار و به جبر این مطلب را 
رم ولی از بيان حقيقت و جستجوی واقعيت گریزی نيست نميخواھم کسی ر ا بيازا.مينویسم

  .خاموش ماند نميشود ھميشه  و
در رابطه با مادر تو وسرنوشتش،من نویسنده و شاعرم و چيزی جز قلمم و .فرزند برومند امير.جوان گرامی:دو

ست که انبوھی رنج ندارم در جستجوی سرنوشت مادر ارجمندت تنھا کاری که ميتوانم انجام دھست این ا
  .بنویسم و اندکی از بسيار رانوشتم باشد که مفيد افتد

سود ميبرد باید عرض کنم حتی اگر روح خمينی ھم ... پيش از بلند شدن و افریادا و اینکه وزارت اطالعات و:سه
ظھور کند و دستور دھد بر سنگ مزارش نوشته مرا حک کنند و شخص خامنه ای پليد برای من تشویقنامه 

و نه با این گروه یا آن گروه سياسی و (تنظيم رابطه من با ملت و ميھن من .بفرستد برای مطلقامن اھميتی ندارد



***  
  ھموطنان، آشنایان.دوستان

خانم : ه شایعاتی که در گوشه و کنار شنيده ميشد با خبر شدم کهحدود چھارماه قبل، اینجا و آنجا ، در زمزم
در کمپ ليبرتی در عراق به نحوی مشکوک در ) ھمسر سابق من و مادر پسرم امير یغمائی(اکرم حبيب خانی

  .گذشته است
ه به خانم زھر .کوششھایم بجائی نرسيد. کوشش کردم که از اینجا و آنجا جویای راستی یا ناراستی خبر شوم

   :با تلخی قابل فھم گفت  ساعتچی از دوستان قدیمی و عضو شورای ملی مقاومت تلفن زدم که
  .خبری ندارد و اتفاقی نيفتاده  -
  :این که  صحبت منطقی برخی دوستان و توضيح.از اینجا و آنجا پرس و جو کردم و بجائی نرسيدم 

نشان به دليل منافع سياسی و اجتماعی و مجاھدین دراطالع رسانی در مورد کشتگان یا در گذشتگا -یک 
  .افشای حکومت مالیان کوتاھی نميکنند 

ميباشد و اخبار حوادث ليبرتی به خارج درز ميکند و نميتوان اخبار را » یو ان«کمپ ليبرتی تا حدودی زیر نظر  -دو
  .پنھان کرد

دمت رژیم در آمده اند و از ھمه چيز و افرادی که از ليبرتی خارج شده اند و تعدادی شان پس از برید ن به خ: سه
  .ھمه جا مينویسند در این مورد چيزی ننوشته اند پس موضوع واقعيت ندارد

  .دست ازکنکاش برداشتم 
   

برای روشنائی انداختن بر ماجرا و علت نوشتن این  
و نيز روشن شدن برخی قضایا در » درخواست کمک«

  :زندگی مشترک ما توضيح ميدھم که
اواخرسال ھزار   من و خانم اکرم حبيب خانی در

سيصد و پنجاه وشش در دانشگاه مشھد باھم آشنا 
نگام او دانشجوی سال سوم زیست در آن ھ. شدیم

شناسی و من دانشجوی سال آخر الھيات و حقوق 
اسالمی بودم و چند ماھی بود که از زندان 

  .شاه در وکيل آباد مشھد رھا شده بودم  سياسی
مدت زمانی بعددرھفتم تيرماه سال ھزار و سيصد و  

ازدواج ما بر . پنجاه و ھفت با یکدیگر ازدواج کردیم
قه مشترک به یکدیگر و شرط تفاھم مبنای عال

محدوده دستورات   سياسی و اجتماعی و خارج از
سازمان مجاھدین که در آن ھنگام تقریبا وجود 

تشکيالتی خارجی نداشت و بخاطر جریانات سال 
بحران تغيير ایدئولوژی ، (ھزار سيصد و پنجاه چھار

تصفيه و کشتار درون سازمانی، ضربات ساواک 
ر خارج زندانھا از بين رفته بود، انجام تقریبا د ..)و

برای یاد آوری بجاست اشاره کنم که تمامی . گرفت
و ! حاضران در مراسم ازدواج بجز من و ھمسر سابق
خانواده اش و یک تن از حاضران،و محضر داری بنام اقای نوری،بقيه در سالھای شصت و شصت ویک یا در در 

شھناز .جوخه اعدام سپرده شدند یا بر تخت شکنجه جان باختندگيریھای خيابانی کشته شدند و یا به 
، قاسم مھریزی )زیر شکنجه کشته شد( ، ثریا شکرانه)بر دار کشيده شد(، بھجت صدوقی)گم شد(وایقانی

بر دار کشيده (، اصغر فقيھی)کشته شد(جواد ھاشمی). تيرباران شدند(زاده، بتول اسدی، اسالم قلعه سری
  .یادشان غرق زندگی باد. از این زمره اند..و) در درگيری کشته شد (، طه مير صادقی)شد
**  

چراباید پنھان کرد و از نيکيھا و شادیھای بود ن با زنی یا مردی که دوستش ميداریم یا ميداشته ایم سخنی 
چون (  !و انسانھا ازدواج نمی کنند تا بقول بزرگان. عشق و محبت واالترین گوھر زندگی است.نگفت و یاد نکرد

مسائل جنسی شان را حل !خوکی کف بر لب آنھم پس از سالھا مبارزه سياسی» نرینه وحشی «یک 
،ازدواج ميکنند تا تنھائی خود را بشکنند،جادوی محبت را تجربه کنند و در تن و جان یکدیگر شریک شوند، از )کنند

عاشقانه بھره ور شوند و بقول  امکانات انسانی و لذت بخش تفویض تن خود به یکدیگر در گرمای احساسی
کافکا تمام زنان را در یک زن و تمام مردان را در یک مرد باز یابند وحاصل در آميختگی خود را در پيکری مشترک 

  ...یعنی کودکی که ھر دو را در خود دارد باز یابند



خوشبختی ھمراھی با این زن شجاع، صميمی،   من حدود پانزده سال
پنھان نميکنم که او در طول این .مھربان و مبارزو پاکيزه خصال را داشتم

الھام دھنده وروح زنده و عاطفی تمام غزلھای من و نيز بدون اینکه    سالھا
شاید بيش از چھار .ش بسا سرودھای من بودزای  خودش بداند یاری کننده

در سرود سياسی بھار  .صد غزل را مستقيم در رابطه با او سروده ام
  :بزرگ آنجا که نوشته ام

  زخنده ی گل، زخنده ی،تو زگریه ی من
  که از سر مھر، به چھره ی تو، به ھدیه چکيد

  زبرگ گلی، که بر سر باد، زکوچه گذشت
  ، سرود و پریدوزآنکه دمی، به شاخه نشست

  .این خنده ی آن زن شجاع وارزشمند بود
واین یکی از چند صد غزلی است که سالھا قبل در عھد جوانی برای او 

  سروده ام
  دو غزال مست داري كه سياھكارگانند

  كه بر اين ره و نشانند! شراب شبگون! دو غزل
  ھاي عالم به نگاه توست پنھان ھمه تاك

  من عيانند كه در آفتاب رويت به نگاه
  نمكند و شھد و شكر، دو چكاوك و كبوتر
  كه به بامھاي مستي ھمه بال و پر زنانند

  شب و عطر و مشك و عودند، دو ترنم و سرودند
  كه به پشت پرده ھاي شب بي نشان روانند

  دو فسانه شبانه دو يگانه دوگانه
  دو افق دو لجه و موج، كه عميق و بيكرانند

  نگاه تو جھان راھمه شب توان ورق زد به 
  كه به چشم من دو چشمت ابديت جھانند

***  
ازدواجش با خانم مریم عضدانلو و در جلسات درونی انقالب ایدئولوژیک !آقای مسعود رجوی در جشن خجسته 

! این حرف یک رھبر عقيدتی بود. این اولين و آخرین طالق در ميان مجاھدین است در ھمان آغاز کار تاکيد نمود
این چندان چيز . ولی فقط چھار سال و اندی طول کشيد تا توفان طالق جمعی بنياد تمام پيوندھا را بگسلد

شگفتی در کارکردھای یک رھبر تاریخی نيست و در ھمان آغاز انقالب ایدئولوزیک تاکيد شد که قانونمندیھای 
س ميتوان فھميد که مرحوم ملک حسين پادشاه فقيد اردن که در حاکم بر رھبری خاص است و بر این اسا

دادگاه شاه توسط چریک بيست سه ساله آقای رجوی،عامل کشتار فلسطينيان و سگ زنجيری امپریاليسم 
  .ناميده شد چرا دھسال بعد در زمره دوستان ایشان قرار گرفت و از این نمونه ھا کم نيست

روع طالقھای ایدئولوژیک اجباری جمعی، به دليل موقعيت تشکيالتی و در سال ھزار سيصد وشصت ھشت با ش
در کشاکشی که از . سابقه، من وھمسرم در زمره اولين زوجھای مجاھدی بودیم که بناچار از ھم جدا شدیم

سال ھزار و سيصد وشصت و ھشت تا سال ھزار و سيصد و ھفتاد ودو به طول انجاميد ما دو بار به تقاضای من 
سرانجام به نظرم در خرداد سال ھزار وسيصد و . دگی مشترک باز گشتيم که خود حکایتی مفصل است به زن

ھفتاد و دو از آنجا که احساس کردم که این زندگی جز رنجی مضاعف بر دوش زنی که دوست ميداشتم نيست، 
ونيز دیری نخواھد پائيد و در فضای شگفت و سورئاليستی و نظامی کمپ 

متالشی خواھد شد، پس از آخرین روز با ھم بودن و آخرین اشرف سرانجام 
سه طالقه    صبحانه مشترک، در ستاد تبليغات سازمان مجاھدین طالقنامه
  :خود و او را به خانم سھيال صادق ارائه نمودم وتاکيد کردم که

   
دقيقا بخاطر عشق به این زن و نه نفرت از او واینکه او حائل ميان من و رھبری 

بعيد ميدانم . از او جدا ميشوم تا برود و آنچنان که ميخواھد زندگی کند! است
ند تا آنجا پيش برود که آدمی که او فھميده باشد که عالقه و عشق می توا

کسير ا بخاطر خودش دوست داشته باشد و جدائی از او را به ھمين خاطر 
زن گرفته اید  :نوشته شده است  در مکتبی که بر تابلوی ورودی اش. بپذیرد

  .فھم این بسيار دشوار است تا مسئله جنسی تان را حل کنيد
تی ھوادار و او با رده عضو و در تاکيد ميکنم که در آن ھنگام من با رده تشکيال
من از اواسط سال ھزار و . سطحی که من بی خبر بودم فعاليت ميکردیم

سيصد وشصت و پنج به دليل انتقاد به برخی عملکردھای سازمان بخصوص 
خلع رده شدن بسياری ازاعضای مرکزیت کامل ومرکزیت اجرائی، و انتقاد 

ی آقای محمد علی جابرزاده، و ازمسئول ستاد تبليغات و عضو دفتر سياس
در رده ھوادار مجاھدین، ! سرتافتن از نقد ونپذیرفتن واپس گرفتن انتقادات خود

جرقه . ھمان فعاليت قبلی خود را داشتم] بجز چند ماھی که در پاریس بودم[
در راھروی طبقه اول مجموعه . اعتراض به دليل مساله ای ساده زده شد



  :ار مرا دید گفتوقتی اصر
  .نباید به من کمک کنی چون من تحت برخورد تشکيالتی ھستم 

به حرفش گوش نکردم وبا او . رده او معاون مرکزیت بود. او توضيح داد که عجالتا خلع رده شده است. حيرت کردم
ورود به خانه  با. غروب وقتی به خانه رفتم مسئله دیگری بيشتر مرا آزرد   .یخچال را به داخل آسانسور بردم

  :وقتی از او علت را پرسيدم گفت   متوجه شدم که ھمسرم به شدت غمگين است
فرزند کوچکمان که آنموقع دو سال و چند ماه داشت تا اطالع ثانوی   به دليل برخورد تشکيالتی مرا از دیدن امير 

  )رکزیت بودرده تشکيالتی او معاون م. ( عجالتا خلع رده تشکيالتی ھستم. محروم کرده اند
  چه کسی این را گفته است؟:گفتم 
  .، مسئول ستاد)جابر زاده(مسئول مستقيم من به دستور برادر قاسم  ابراھيم آل اسحاق: گفت

به شدت عصبانی شدم و . در آنموقع به دليل موشکباران کودکان فقط ھفته ای یکبار مادر و پدر خود را ميدیدند
  :گفتم

   
  

ھر کس گفته بيجا کرده است  -
برو و ھمين االن امير را به خانه 
بياور یک بچه دوسال و نيمه که 

نمی تواند بازیچه برخوردھای 
  .تشکيالتی شود

احساس . ودمشب را مدتھا بيدار ب
ميکردم رده بندی تشکيالتی 

ناشی از صالحيتھای واقعی ما 
نيست بلکه نشان و مدالی است 

که خداوندان تشکيالت بر سينه ما 
آویخته اند و ھر وقت بخواھند بر 

بياد حرف نيما یوشيج در . ميدارند
افتاده » حرفھای ھمسایه«کتاب 
حرف نيما در سال اول . بودم

م نشسته دانشگاه، سخت به دل
بود و درسی به من داده بود که 

نيما در جواب . فراموشی ناپذیر بود
به کسانی که از او ميزان 

صالحيتش را در شعر نوین به 
  :سخره گرفته و پرسيده بودند

  صالحيتت را از که آموخته ای؟ - 
  .نوشته بود 
را » ميرکا«گاوی نميتواند ضربات شاخ ھيچ » یوش«در تمام . گاو ھمسایه آموخته ام» ميرکا«من صالحيتم را از -

  ).نقل به مضمون( من ھم اثبات خواھم کرد. او صالحيتش را در عمل اثبات ميکند . تحمل کند
**  

روزبعد مسئله را با مسئول ستاد آقای جابر زاده مطرح کردم و وقتی اوگفت که حرف علی دزیانی درست بوده 
ورد گزارشی بنویسم و من رفتم و دفتری برداشتم و گزارشی مفصل او از من خواست در این م. آن را نپذیرفتم

جابر زاده در تشکيالت درظاھر گاه . ازتمام چيزھائی که آزارم ميداد و منجمله برخوردھای خود او نوشتم
رفتارھائی بسيار آمرانه و خشن داشت ولی در عمق انسان مھربانی بود ولی این را نشان نميداد، با این ھمه 

می خواستم چيزی را تست کنم و ببينم آیا در رابطه .ارش خود را با انتقاد به خود او وبسيار تند آغاز کردممن گز
در این گزارش حدود پنجاه صفحه ای بسا . دارد  با خود من نيز این عضویت پوشالی است یا مبنائی واقعی

  .چيزھا را به عریان ترین شکل نوشتم
**  

م ميداد که اعالم رشد ششصد درصدی اعضای سازمان و ورود دھھا تن به مدار در آنروزھا این تناقض آزار 
مرکزیت در سر فصل ازدواج تاریخساز، و یکی دوسال بعد از آن، خلع رده شدن تعداد زیادی از اعضای مرکزیت، 

این ! ه استمحملی جز برای به جلوراندن کاروان انقالب ایدئولوژیک و افزایش سياھی لشکر در مقطع ازدواج نبود
و » تھاجم حد اکثر«تناقض دردناک، و مجادله انتقادی با آقای جابر زاده و نيز تناقضات من در رابطه با خط 

جانباختن دائمی چریکھای مجاھد روانه شده به ایران در سر مرز، مرا از کرسی مرکزیت مجاھدین به زیر 
خط «دفتر سياسی مسئول تنظيم گزارشات  در آن ھنگام من مدتی در کنار محمود عطائی از اعضای.کشيد

  .برای رادیو و نشریه مجاھد بودم» تھاجم حداکثر



در خط تھاجم حد اکثر که .آقای رجوی از پاریس به عراق شروع شد! خط تھاجم حد اکثر با دومين پرواز تاریخساز 
عضای روانه شده در ھمان برای بر افروختن آتش انقالب در شھرھای ایران و بميدان کشيدن مردم بود، اکثر ا

رژیم دالورانه ميجنگيدند و زیر رگبار مسلسھای عوامل   گامھای اول در سر مرز یا شھرھای مرزی در تور پاسداران
از این سو من بعنوان مسئول تنظيم گزارشات ميبایست ھر روز پس از نشست با مسئوالن . وجان می باختند

مانانه و پيروزی داد سخن بدھم و این بسيار آزار دھنده و دردناک پيشبرد خط تھاجم حد اکثر،از تھاجمات قھر
   .بود

   

  
   

بسياری از چریکھا را من به تبع کارم و 
جوانانی مجاھد . مصاحبه با آنان ميشناختم

و به زیبائی سرو و سرشاری زندگی و به 
الوری شير و شيفته آزادی مردم د

خود،چریکھائی کمياب و بيمانند که ترس و 
بيم از آنان فراری بود،جان روشن شجاعت 
بودند و با جنگيدن چنان مانوس که بانفس 

کشيدن،کسانی که پرورده یک نسل خاص و 
شرایط تاریخی مشخص بودند و دیگر تکرار 

گروه گروه بميدان رزم تھاجم . نخواھند شد
ميرفتند و در تورھای پاسداران رژیم   کثرحدا

آماج گلوله ميشدند واجسادشان در گورھای 
بی نشان و گمنام به خاک سپرده ميشد 

من باید در خلوت اتاقکم گزارشات پيروزی   و
را برای ارائه تنظيم کنم و با سری آشفته از 
انبوه واقعيات آن را به مسئولين پخش بدھم 

. اشته باشدو این نميتوانست ادامه د
براستی گاھی از بودن و زنده بودن خود بيزار 

گاھی این تصویر ھولناک در ذھن .ميشدم
من خود را نشان ميداد که سازمان و 

تشکيالت در ھيئت غولی انسانی در مبارزه 
خود عليه خمينی در تنگنائی بناچار و به 

اجبار،دست و پای ما را گرفته و بر سر و مغز 
مينی است ميکوبد و ھيوالئی سنگی که خ



**  
   

. در نيمه ھای مرداد سال ھزار و سيصد و شصت و پنج، در شبی گرم با آقای جابر زاده روانه مقر رھبران شدیم
از راھروئی که که نگھبانان مسلح کشيک ميدادند .ھفت سال گذشته است ولی گوئی دیروز بودبيست و 

گذشتيم وپس از عبور از آخرین نگھبان مسلسل به دست، خانمی با نام بدری که از دانشجویان فرانسه بود، به 
داد به سوی ایران فرود می در آن ھنگام ھر روز موشکی از سوی ایران بر بغداد و از بغ. پناھگاه رھبران رسيدیم

بسياری از شبھا ما در زیر زمين ھا و رھبران در پناھگاه ضد . آمد وگاه در اطراف محل سکونت ما منفجر ميشد
  .موشک به سر ميبردند

پس از احوالپرسيھای اوليه و اندکی شوخی دوستانه که شيوه مسعود رجوی در برخورد ھایش بود، و پس از  
  :د دفترچه انتقادات من،در برابر مسعود و مریم رجوی در نيمه شبی، اعالم کردمصحبتی کوتاه در مور

بدون رده تشکيالتی در خدمت » قنبر غالم علی«انتقادات خود را پس نميگيرم واز این پس بدون رده و در سمت -
  .مردم و ميھن و مجاھدین خواھم بود

ميان عضو سازمان و مرکزیت سازمان : من گفت آقای مسعود رجوی در آن شب در حضور آقای جابر زاده به 
و در ھمان رده قبلی ! تو یا ميروی و خط به خط انتقادات خود را نقد ميکنی. تفاوت کيفی و ایدئولوژیک وجود ندارد

  .فعاليت ميکنی و یا در رده ھوادار ادامه خواھی داد 
  .و من رده ھوادار را انتخاب کردم

**  
  این ماجرا ادامه یافت

**  
   

ولی . فکر ميکردم که ميتوان بدون رده ادامه داد
فردا صبح وقتی وارد بخش شدم احساس کردم 

گوئی شخصی طاعون زده وارد بخش شده 
ھایتا یکی دو ماھی تحمل کردم ولی ن. است

این . دیدم قابل تحمل نيست وروانه پاریس شدم
وقتی پيشنھاد کردند . اولين بریدن من بود

گفتم بماند . ھمسرت باتو خواھد آمد قبول نکردم
رده نداشتم ولی در عمق .تا مشکلش حل شود

مجاھد بودم و نميخواستم او به تبع ھمسر من 
روانه پاریس .. بودن به دنبال من کشيده شود

ر طول سه چھار ماه ھر ماه یکبار مرا د.شدم
ميخواستند و به بغداد می رفتم تا برخی کارھا 

فروردین . را انجام بدھم... مثل دکلمه شعرھا و 
. ھمسرم با امير به پاریس آمدند 1366سال 

  .ھمسرم گفت به دستور خواھر مریم آمدیم
بعد از .رفت و آمدھای من به بغداد ادامه داشت

با رضا آزرش و مرضيه عھد نو  آمدن ھمسرم، من
و آذر یوسفی و    و فرزندانشان سعيد و محسن

ھمسرش جواد دو دانشجوی ھوادار مجاھدین 
در خانه ای که » مری سور اواز«در فرانسه، در 

می شد ھمخانه   بنام پایگاه صفی یاری ناميده
خانواده آزرش ترک تبار و بسيار مھربان و . شدیم 

برای ھميشه این دوست داشتنی بودند و 
ھموطنان آذربایجانی جای روشنی در ذھن من 
به خود اختصاص دادند و این ھمسایگی باعث 

شد که چند سال بعد پس از حمله آمریکا، امير از ھفت سالگی تا سيزده سالگی، به دور از من و مادرش که در 
آذر . ند سوم تحت سرپرستی آنھا باشدپادگانھای ارتش آزادی بخش در عراق بودیم، در خانه آنھا و بعنوان فرز

جواد در عمليات فروغ جاویدان . ھر دو به منطقه مرزی رفتند. یوسفی با ھمسرش جواد فقط چند ماه زندگی کرد
  .در عراق ماند و بعد مجاھدین را ترک کرد 1372جانباخت و آذر تا سال 

**  
   



  
   

با اعالم تشکيل ارتش آزادی . در پاریس زندگی راحتی نداشتم و احساس ميکردم که مبارزه را ترک کرده ام
در پاریس پس از سرودن .من حل شدبخش در سی خرداد سال شصت و شش، بخش عظيمی از تناقضات 

که در » چه باید کرد«سرودی برای ارتش آزادی بخش و تنظيم سناریو برای یک نمایشنامه در ھمين رابطه بنام 
را   الزم به یاد آوری است که نخستين سرود ارتش آزادی. حضور بيش از ھزار تن اجرا شد به عراق برگشتم

نمایش چه . کمال در این ھنگام در عراق مشغول مبارزه بود. سرود) سپاری 1373درگذشت ( کمال رفعت صفائی
باید کرد از جمله با بازیگری رضا آزرش و تعدادی دیگر که شماری از بازیگران و دست اندر کارانش از جمله بانوی 

کی از صحنه در عمليات فروغ جاویدان جانباختند چنان قوی و تکان دھنده اجرا شد که در ی» آنی ازبر« فرانسوی 
این نمایش .ھا که ماجرای شکنجه و کشتار درزندانھای خمنيی را نشان ميداد حال چند تن از تماشاچيان بد شد

با یک نمایش کوچکتر موزیکال با شعری از من و نيز با سرودی کوبنده در ستایش مسعود رجوی با شعری از من 
و در ميان استقبال مھيج تماشاچيان » خلق ایراننام رجوی پرچم « و آھنگ موسيقيدان محمد شمس، با مطلع

پایان یافت و از چند روز بعد مھاجرت ھوادارن » سن الزار«در تئاتر بزرگ پاریس در حوالی ایستگاه مرکزی قطار 
. افق باز شده بود. جای من نيز دیگر پاریس نبود. مجاھدین برای پيوستن به ارتش آزادی بخش شروع شد

  .در برابرم بود ما نيز ھمان استراتژی را داریم و اینک ارتشی داریم... وویتنام، کوبا، چين 
**  

   
  :در بازگشت به سراغ جابر زاده رفتم و گفتم

یک نيمه .ولی نمی خواھم دیگر عضو باشم. نمی خواھم به پاریس برگردم -
در نشستھای تحریریه و . بنگال و یک تختخواب و یک ميز و صندلی به من بدھيد

برای . یدئولوزیک شرکت ميکنم ولی در نشستھای تشکيالتی نهسياسی وا
  .جنبش کار ميکنم و اینطوری راحت ترم

قبول کردند و من ماندم و این دوران دورانی بسيار خوب در . روز بعد جوابم را داد
رده نداشتم ولی ھمه چيز . احساس تعادلی واقعی ميکردم. زندگی من بود
با طبيعت و محيط پيرامونم احساس . ميبردم از کار خود لذت. سر جایش بود
   .برادری داشتم

افقھای عراق، آن آفتاب . من زاده دشت کویر و سرزمين آفتاب و نخلھا بودم
دو باره سالمت .وحشی، نخلھا، مردم فقير،برای من قابل قبولتر از اروپا بود

بسيار  غروبھا در انتھای پایگاه در زمينی. کامل روحی و جسمی خود را داشتم
نگاھبانان مسلسل به دست در .ھوای بيرون می جوشيد. وسيع می دویدم 

وقتی خسته ميشدم زیر لب نام . ھوای جوشان در برجکھایشان عرق ميریختند
، و گاه نام خدای »آندرومدا«، »دورا دوس«چند کھکشان را تکرار ميکردم، 

ھا قبل در شبی سال. و نيرویم باز ميگشت» مونگکا تانگری«وحشی مغوالن را 
زمستانی موقعی که تازه با ھواداران مجاھدین اشنا شده بودم و مسلمانی به 



کسی که نماز ميخواند با نماز خواندن در حيطه اقتدار بی پایان او قرار ميگيرد و در . عبادت یعنی پيوستن به خدا
بل نخواندنش . اینھا مزخرفات است. نخواندنش باعث عذاب نيست. نماز نياز خدا نيست. قدرت او سھيم ميشود

  .وی بی پایان، یعنی سھيم شدن در جاودانگیغبن است و از دست دادن سھيم شدن و رفاقت و قربت با آن نير
. من مست کالم شيخ بودم. از خانه شيخ که بيرون آمدم در کوچه ھای نيمه تاریک و قدیمی مشھد برف ميبارید 

. بل ميخواھد با او شریک شویم. خدا بی نياز از نماز و عذاب است!دلم ميخواست از شادی درک این کالم بگریم
با خدای دوران نوجوانی من در تضاد نبود و پس از آن کلمه خدا برای من تمام انرژی خدا خدائی که ! چه خدائی

  .را در خود داشت
  :و این رباعی را در انعکاس کالم و یاد او سرودم. سی وھشت سال بعد از ان شب چندی پيش بياد شيخ افتادم

  یک روز خدای ھستی از سرمستی
  تقسيم نمود خویش را در ھستی

  ان شد و جھان گشت خداآنگاه نھ
  از خرد و کالن در اوج یا در پستی

  :شيخ در دوران شاه ھوادار مجاھدین و فدائيان بودو کالم معروفش این بود
   
آخوند یعنی جوھر تقطير شده خریت که اگر یک قطره اش را  -

  .به کوه دماوند بزنی روی دو پا ایستاده و عرعر خواھد کرد
  از شيخ سئوال کرده بودند

  این که شدنی نيست  -
  :جواب داده بود 

ین کوه سربلند مردم را که به نماز جمعه ا. نمونه دارم -
ميروند و قبل از نماز شعار . آخوندھا در دانشگاه ميروند ببينيد

ميدھند مرگ بر آمریکا، و پيشنماز یک قطره از عصاره خریت را 
به آنھا تزریق ميکند و بيرون می آیند و در خيابانھا شعار 

  !ميدھند مرگ بر مجاھد مرگ بر فدائی
مان اوایل سال شصت در مجلس شورا دستگير شيخ را در ھ 

کردند و بردند و به رگبار مسلسل بستند و شيخ با عمامه 
خونين بر موھای پریشان و جای تير خالص بر شقيقه به 

ولی کالم بلند او ھنوز با من است اگر . سوی خدایش رفت 
  .چه دیگر نماز نمی خوانم

**  
ولی ! ی دیوانه امشاید با خواندن اینھا تصور شود که من کم

من شاعرم، پنھان نميکنم که کلمات برای من خاصيتی 
جادوئی دارند، برای من ھر کلمه حاوی انرژی چيزی است که 

. با کلمات تن و جان من تحریک ميشود. مربوط به آنست
دوست مشترک من و ھمسرم دختری جوان بنام بتول 

دانشجوی رشته زمينشناسی دانشگاه مشھد بود   اسدی
ه زیبائی درخشانش با موھای بلند قھوه ای تندو چشمانی ک

. به رنگ دو تکه زمرد با معصوميت کودکانه اش تکميل ميشد
من با . او به من ميگفت بابا و به ھمسرم ميگفت مامان

سال پنجاه و ھشت او با اسالم . خانواده اش و پدرش حاج آقا اسدی و مادرش افسانه و کسانش دوست بودم
نيمه ھای سال شصت او و ھمسرش دستگير ودر سن بيست و چھا و بيست و شش . ازدواج کردقلعه سری 

کلمه .بنا بر وصيت او و اسالم، اجساد آنھا را به جنگلی بردند و در زیر درختی دفن کردند. سالگی تير باران شدند
او تبدیل به کلمه ای سرشار زیبائی بتول تا پيش از آشنائی با او برای من نامی کھنه و عربی و نازیبا بود و لی با 

ھر وقت کلمه بتول را ميشنوم او را در این کلمه در ظھور ميبينم می خواھم با این توضيح بگویم وقتی نام . شد
. کھکشانھا را تکرار ميکردم احساس ميکردم در نيروی آنھا شریک ميشوم و فریادی بر می آوردم و می دویدم

رتش آزادی ، برای جنگيدن با جالدان، برای مردن، در کنار دالورانی که دوستشان کف کرده و داغ، در پایگاه ا
ميداشتم، در صد متری من سکونتگاه مسعود و مریم رجوی قرار داشت، کسانی که دوستشان داشتم و می 

ھشتی در راستی چه ب. سرودمشان، با ایمان و اعتقاد و افتخار، آنان برای من نماد انسانی مردم و ایران بودند
  .آن دوزخ پيرامون خود احساس ميکردم

**  
   



  
وقتی که گفتم می خواھم در عراق بمانم به من گفتند ھمسرت به 

مدتی . قبول کردم و او ماند. دليل مسئوليتش در پاریس خواھد ماند
بعد در جریان حمله پليس فرانسه به تعدادی از پایگاھھای مجاھدین 

اعتصاب غذای سنگينی در   د تعدادی از اعضای مجاھدین به گابنوتبعي
اعتصاب به . پاریس شروع شد واو در زمره اعتصاب غذا کنندگان بود

به من گفتند برای دیدار او، شاید ... دراز کشيد سی روز، چھل روز
. احتمال ادامه اعتصاب و مرگ وجود داشت. آخرین دیدار به پاریس برو

خوشبختانه اندکی بعد . غداد به آلمان و از آنجا به پاریسراه افتادم از ب
از ورود من به پاریس، دولت فرانسه قبول کرد تا اعضای مجاھدین را از 

این زن . شب او بازگشت. گابن به پاریس برگرداند و اعتصاب تمام شد
ریز نقش و چاالک و سر زنده که در شرایط طبيعی بيش از پنجاه کيلو 

تی بر استخوانی شده بود، ولی با ھمان شادابی وزن نداشت پوس
دستش را که گرفتم داغ داغ بود و . ھميشه و ھمان لبخند زوال ناپذیر

امير چھار ساله نمی دانست چه خبر است فکر ميکرد . تب داشت 
به عراق . یک نوع بازی است که مادرش و تعدادی دیگر شروع کرده اند

چند ماه بعد سرانجام آمدند و اندک .باز گشتم و آنھا در پاریس ماندند
او خداحافظی کرد و . زمانی بعد از ان عمليات فروغ جاویدان شروع شد

من و تنی معدود ماندیم تا اخبار نبرد را بگوش مردم . بميدان شتافت
پس از خداحافظی با علی زرکش و منصور   در آخرین روز. برسانيم

دند ، به سراغ محمد علی بازرگان که ھر دو مشتاقانه روانه ميدان ش
  :توحيدی مسئول بخش رفتم و گفتم

  .من ھم ميخواھم بروم - 
  :قبول نکرد و گفت 

  .در مرکز رادیو بغداد ما باید بمانيم و کار کنيم
من درجا مينوشتم و می سرودم و به استودیو ميرفتم و می . ماندیم و به مرکز اصلی رادیو رفتيم و کار کردیم 

  :خواندم
  ...دالن چو رودی از خشم به پيشای شير 

روزدوم، عمليات به بن بست .و صدای من و دیگران از رادیوھای رزمندگان در ميدانھای خونين نبرد پخش ميشد
گفتند به گورستانی به حوالی کربال برویم که ماشينھای حاوی اجساد می آیند و .به پایگاه باز گشتيم. رسيد

آفتاب و ردیف اجساد خونين و تکه پاره و گورکنھا که دسته .ميونھا آمدندرفتيم و کا. کسی برای تدفين نيست
  :در زندگی خود بسا چيزھا دیده بودم. جمعی زمين را حفر ميکردند و فضائی غریب ایجاد کرده بودند

  جنازه و زندان و جسد،کشتار و زندان، 
  کشتار ھفده شھریور و بخاک افتادن تير خوردگان در کنار من و مجاھد شھيد قاسم مھریزی زاده

کشتار جمعه سياه مشھد و متالشی شدن مغز کسی بنام عنبرانی درست در یک قدمی من و ترشح خونش  
  و تراشه ھای مغزش بر روی اور کت من در ميدان مجسمه مشھد

سه تن از زنان تظاھر کننده را روبروی استانداری مشھد له کردند و چند لحظه دیدن تانکھائی که چرخيدند و دو 
  توسط یکی از روستائيان با داس  بعد اتش زدن تانک وکشته شدن راننده

عریان کردن و آتش . بر دار کشيدن دو تن از عناصر ساواک ز پا بر ستون مجسمه به زیر کشيده شاه در مشھد 
  زدن آنھا

قھرمان کاراته که در بيمارستان  جاودان یا جاوید  لينچ شدن سروان 
شاھرضای مشھد حاضر نشد مرگ بر شاه بگوید وبه نحو بيرحمانه و 
وحشيانه ای زیر ضربات لگد و مشت جمعيت کشته و لينچ شد و بعد 

  .بيجانش را بر درختی بر دار آویختند ھم جسد
و 57زلزله طبس و سه روز بيرون کشيدن اجساد از زیر آوارھا در سال 

بسياری چيزھای دیگر ولی ھيچکدام سنگينی انچه را که می دیدم 
  .نداشت

در کنار جسدھا .. و آفتاب ھول مرداد.برخی اجساد متالشی شده بود
ھمسرم بگردم واندکی از این راه ميرفتم خجالت ميکشيدم به دنبال 

چند روز بعد مھدی . نوشته ام» بر اقيانوس سرد باد«ھمه را در منظومه 
بازگشت با بدنی پر ازترکش و . تقوائی خبر داد که ھمسرم زنده است 

  .ھمان لبخند
**  

بعنوان » فروغ جاویدان«پس از سلسله نشستھائی که بعد از عمليات  
ر آن نشستھا علت شکست فروغ شھرت یافت ود» عبور از تنگه«

جاویدان نه شرایط سياسی و نظامی بل ضعف اعضا ئی که چون شير 
در نبردی نابرابر جنگيده بودند، بر آورد شد، یکبار برای مدت کوتاھی 



**  
امام «و نشستھائی بنام نشستھای » عبور از تنگه«درجریان جلسات طالقھای جمعی که پس ازنشستھای 

برگزار شد، در کشاکش دھھا جلسه که گاه تا صبح ادامه می یافت تالش این بود که با » صليب«و» زمان
ن از مالیان حاکم، بجای عشق به ھمسر این و اعتماد نيرومند ما به مسعود رجوی، و نفرتما  اھرمھای عشق

] و کار سترگ او در ظاھر کردن رھبر عقيدتی برما[عشق متوجه رھبران وبا باز یافتن عشق به مریم رجوی 
ميبایست کوشش کنيم تا از ھمسر خود نفرت پيدا کنيم و بقول رھبران یکدیگر را مانند استفراغ خشکيده .بشود

سالھا طول کشيد تا پرده ھا بر افتد و من بفھمم ولی . چرا این چنين بود.ز تنگه بگذردببينيم تا کاروان انقالب ا
  .بسيار دیر شده بود

عشق به انقالب در تضاد با عشق به زنی یا مردی که .دالیلش را ھم داشتم. من این را واقعی نميدانستم
ولی مشکل مشکل رھبران بود و  دوست ميداریم نيست و اکثریت ما این را در طول سالھانشان داده بودیم

رھبران بدون این کنش و واکنش نمی توانستند به ما اعتماد کنند و کوشش این بود که با ھر وسيله و محملی و 
کسی : با اتکا به اعتماد ما نيروی عشق به ھمسر را تبدیل به نيروی عشق به ر ھبرنموده و با این تضمين که

رد به رھبر پشت نخواھد کرد خيال خود را در شرایطی بسيار خطير از که از عواطف خود به سود رھبر بگذ
امروز احساس من این است که رھبر خود به خویشتن اعتماد نداشت و .متالشی شدن تشکيالت آسوده کنند

او اگر به خود اعتماد داشت . به ھمين دليل نمی توانست بدون قيد و بندی این چنين به ما اعتماد کند
ما نيز اعتماد کند و بداند که ما عليرغم ھر مشکلی اگر صادقانه برخورد شود تا پایان خواھيم  ميتوانست به

الگوی ھميشگی رھبر حسين ابن علی است ولی اعتماد حسين به خود و الجرم ھمراھانش چنان بود .ایستاد
ن دیگر مذھبی نيستم ولی م. که بریدگان را با عزت روانه کرد و چنانکه ميگویند علی اکبر را به حجله فرستاد

  .زیبائی اینھا را می فھمم
پشت سر ما ھفت رود خون و جسد . روبروی ما رژیم نفرت انگيز خمينی قرار داشت. چه ميتوانستيم بکنيم

دراین راستا در شب پنجشنبه بيست و یکم و ما ه دی سال ھزار وسيصد وشصت و ھشت پس از دو .کسانمان 
ھمسرم از جا برخاستيم یعنی به مدد سياست و عشق و  سه ھفته نشست و کشاکش من و

ھمسرم با واژه نھاده شده بر زبانش مرا   برخيزانده شدیم ودر جمعی سيصد نفره در حضور راھبران،  اعتماد
خطاب کردم و انقالب من و ھمسرم با لجن پاشيدن بر » عفریته«و من با واژه نھاده شده بر زبانم او را » ملعون«

فردا صبح که به خانه رفتم تا وسایلم را جمع کنم دیدم تمام .ده مھر تائيد خورد و ما مطلقه شدیمیک عشق سا
عکسھای مشترک ما یا پاره شده و یا از وسط قيچی شده است تا تمام خاطرات گذشته به نفع انقالب نابود 

  .اما این واقعی نبود  شود
**  

   
جوی در سویس بدست تروریستھای خمينی من نامه ای به ماھھا بعد، چند روز پس از شھادت دکتر کاظم ر

  مسعود رجوی نوشتم
  
و یاد آوری کردم که اگر پيش از این فقط این زن ده درصد ذھن مرا  

اشغال کرده بود اینک نود درصد ذھن مرا باخود دارد واین جدائی واقعی 
  .نيست و من فقط به مدد داروھای آرام بخش ایام را ميگذرانم

اد آوری ميکنم نه در جدائی سال شصت و دوری و بی خبری یکساله ی
من از زنده بودن یا مردن ھمسرم در خانه ھای تيمی تھران،و چه در 

عمليات فروغ که او ھم به ميدان رفت و من یقين داشتم کشته شده 
شرایط یاد شده منطق نيرومند و قابل . است چنين وضعيتی را نداشتم

را باخود داشتند، جنگيدن در خانه ھای تيمی  قبول مبارزاتی خود
تھران، یا جنگيدن در عمليات فروغ برای یک مجاھد غير طبيعی نبود، 

و غریب از خوردن مشتی سنگ، در   ولی ھضم این طالق عجيب
  .منطق و ذھن دشوار تر بود

**  
یادم نميرود شبی و در جلسه ای که خانم رجوی درمقابل صدھا 

جم به مقوله عشق زن و مرد و حایل شدن این رزمنده در حال تھا
و بارھا این فراز مھوع تکرار .عشق ميان عشق به ر ھبر عقيدتی بود

  :شد که
زن گرفته اید تا مسئله جنيستان را حل کنيد و آمده اید آن را سد راه «

  .»وصل شدن به رھبری کرده اید
  :یاداشتی برای او نوشتم که 

ارید نه با جنسيت بلکه با فرھنگ مریم عزیز متوجه باشيد شما د
آخر با چنين . عاشقانه ایران با حافظ و سعدی و خيام و مقوله عشق رو در رو ميشوید و این خطرناک است

منطقی تفاوت یک ازدواج عاشقانه که بنياد جامعه بر آن استوار ميشود با یک ماجراجوئی جنسی در خيابان و یا 



شی و شھوت زده به یک زن و تجاوز به او و تشفی جنسی خود، چيست؟ فرق بدتر از آن با تھاجم یک جانور وح
  اینان با این نمونه و این معشوق در شعر سعدی که ميسراید

  و من سالمتش   آنکه ھالک من ھمی خواھد
  چيست

از ترکيه تا وین دراتریش با او و  1361در مرداد سال .تاکيد ميکنم در آن ھنگام من واقعا مریم را دوست داشتم[ 
( خانواده مجاھد خلق مھدی تقوائی و ھمسرش ناھيد تقوائی و دخترانش آمنه ، عاطفه و سوده ھمسفر بودم

ه شده بود و امکان مداوا نبود و بناچار درد قبل از این در سال شصت من مدتی با مھدی که استخوان رانش دو تک
ميکشيد در خانه ای تيمی در خانه شادروان مھندس اشراقی در شمال تھران ھمخانه و ھر شب روز در انتظار 

دختردیگر مھدی تقوائی سميه در این دوران در تھران در خانه ھای تيمی دستگير شده و در ) آوار پاسداران بودیم
مھدی تقوائی از مجاھدین اوليه وازھمرزمان رضا رضائی بود و رضا در خانه او مورد  :ضيحتو(  .چنگ سپاه بود

او و خانواده اش در . در زندان بود 57تھاجم ساواک قرار گرفت و به شھادت رسيد و مھدی دستگير و تا انقالب 
. يماری سرطان در گذشتبعدھا سميه آزاد شد و سالھا بعد در لندن به دليل ب.از مجاھدین جدا شدند 70سال 

و دره نوژول در بخش ترابری   که مدتی نيز در جریان حمله دوم آمریکا در منطقه  بانوی ارجمند ناھيد تقوائی
و کوچکترین دختر    در لندن پس از دھسال جدال بابيماری درگذشت 2012مسئوليت مرا بر عھده داشت در سال 

له اش را در ميان مجاھدین گذرانده بود سر انجام در سال مھدی تقوائی که سی سال از عمر سی و ھفت سا
  )مجاھدین را ترک کرد 2012

   

  
   

بودم مریم مسئوليت رسيدگی به مجروحان راداشت و در    در چند ماھی که در اتریش با تقوائی و خانواده اش
من او را نه فقط به خاطر رفتار دوستانه و تالشش درسيدگی به بيماران بلکه . این کار کوشش فراوان ميکرد 
ریشمچی باالترین مسئول مجاھد در زندان مشھد و به طور عاطفی سالھا مراد من بخاطر اینکه ھمسر مھدی اب

در دوران زندان احترام به ابریشمچی موجب شد تا من پيشنھاد بدون قيد و شرط خروج از   .بود دوست داشتم
یکی   .انمزندان را که به کوشش عموی متنفذ من شادروان منصور یغمائی به من داده شد رد کنم و در زندان بم

از عموھایم آذر یغمائی از سرپرستان بازرسان شاھنشاھی وعموی کوچکتر من منصور،از معاونان برجسته وزارت 
به دليل درستکاری درخشان و فساد ناپذیریشان سخت مورد احترام بوده و بسياری از   دارائی بودند و ھر دو تن

ين نفوذ عموی کوچکتر توانست دستور آزادی مرا صاحب منصبان دوران شاه دوستشان داشتند و به دليل ھم
و سرھنگ    شيخان رئيس ساواک مشھد  نماینده. من قبول نکردم.ازنخست وزیر وقت امير عباس ھویدا بگيرد

  :فرزین رئيس کل زندان با کمال تعجب ميگفتند
 -  !ترا دستگير کرده ایماصال ما اشتباھی . در زندان باز است بيا و برو . ما ھيچ تعھدی از تو نمی خواھيم

و من رد کردم و پنھان نمی کنم که یکی از اصلی ترین انگيزه ھای من دوست داشتن و سمپاتی نيرومندم به 
رفتار و شخصيت ابریشمچی بود و نه خواست شخصی، تا باعث شرمندگی مجاھدین و بخصوص ابریشمچی 

توضيحی نداشت و باعث سرشکستگی مجاھدین  نشوم که این کار یعنی این نوع آزاد شدن بيسابقه بود و نيز



پنھان نميکنم و اشکارا ميگویم اگر می دانستم که چند .نزد سایر گروھھای سياسی موجود در زندان می شد
دھه بعد از آن و در این سالھا چنين شرایطی را نظاره گر ميشوم که در مقابل تمام آرمانھای جوانی من قد 

در فرصتی از زندان .ان شاه بيرون می امدم و ھرگز پشت سرم را نگاه نميکردمکشيده حتما و بالدرنگ از زند
  .شاه خواھم نوشت

**                               
در حوالی رودخانه دانوب می ) مادام گراف در خيابان وولف شانزن گاسه(  مریم گاه به خانه محل اقامت ما، خانه

ھر دو جوانانی . یان ھوادار مجاھدین در وین برای ما اجاره کرده بودنداین خانه را علی و مھران از دانشجو.آمد
مھران بعدھا در کادر حفاظت مسعود رجوی انجام وظيفه مکرد و در عمليات . بسيار با فرھنگ و خوشچھره بودند

  .فروغ جاویدان جان باخت و علی بعدھا مجاھدین را ترک کرد
را » نماد نسل توفان«شعر . است تا شعرھای تازه ام را برایش بخوانمدر خانه مادام گراف مریم گاھی ازمن ميخو

در ترکيه و در شھر استامبول برای مسعود رجوی سروده بودم بسيار دوست داشت ووقتی یکبار این شعر   که
ه در آن ھنگام تحت تاثير شروع مبارز.بلندرا برایش خواندم از من خواست تا آن را دو بار آن را برایش بخوانم

مسلحانه این شعر حماسی را سروده بودم ولی اگر ھمانروزھا به اطرافم توجه کرده بودم می فھميدم سازمان 
مجاھدین از چھار سوی ایران وپس از ضربات نوزده بھمن و دوازده اردیبھشت، منجمله از راه استامبول در حال 

رس او تمام سازمانھای سياسی ایران  زود   عقب نشينی و مھاجرت است و در پی آمد شروع مبارزه مسلحانه
و منفی از تاریخ ایران به نفع خمينی مرتجع در حال ورق   در حال مھاجرت و خروج از ایرانند و برگی بسيار پيچيده

به نظر من انگشت گذاشتن روی این مساله .خوردن است که ما پس از سی وسه سال عوارض آن را ميبينيم
و دليل بسياری کنش و   حساس کارنامه آقای رجوی  اط دردناک سياسیروی یکی از نق   انگشت گذاشتن

پرواز تاریخساز وانقالب ایدئولوژیک و ازدواج تاریخساز   واکنشھای سياسی و ایدئولوزیک و تشکيالتی و منجمله
 بگذرم که این خود مقوله ای است که باید. تا ھمين امروز و ماجرای ماندن در اشرف و حکایت ليبرتی است

  .مستقال به آن پرداخت تا دليل بسياری کنش واکنشھا در سازمان مجاھدین روشن شود
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